
MHK JogszabQly szolgQltatQs

K6mes Kdzs6gi Onkorm6nyzat k6pviselo-testi.ilet6nek 5/2016.(V[.1.) cinkorm6nyzati rendelete
a hullad6kgazd6lkodiis i kozszolgl,ltatrisr6l

K6mes Kcizs6gi Onkorm6nyzat a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi CLXXXV. torv6ny 88. $ (4)
bekezdds6ben kapott felhatalmazris alapj6n, a Magyarorszilg helyi dnkorminyzatir6l sz6l6
20ll.6vi CLXXXIX. tcirv6ny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontjriban meghatdrozott feladatkcir6ben
elj6rva a kcivetkez6ket rendeli el:

1.

A rendelet c6lja
1. $ (l) Jelen rendelet c6lja:

a) K6mes kcizsdg lakossilg6nak eg6szs6gv6delme, a kozs6g termdszeti 6s 6pitett
kdrnyezetdnek meg6visa, a kdrnyezettudatos magatart6s kialakit6sa a hullad6kgazd6lkod5s
eszkcizeivel;

b) a hullad6k 6ltal okozott terhel6sek minimalizdl6sa, a telepiil6s szenrtyezettsdgdnek
elkeriil6se 6rdek6ben a kdpz6ddtt hullad6k mennyis6g6nek 6s veszdlyess6g6nek
csdkkentdse, a keletkez6 hullad6k mindl nagyobb ar6nyf hasznosit6sa, a hullad6k
kcirnyezetkimdlo 6rtalmatlanft6sa.

(2) A rendelet c6ljrinak eldrdse drdekdben a k<izsdg kozigazgat6si tenilet6n minden
tevdkenys6get rigy kell gyakorolni, hogy

a) a telepiilds k<imyezetdt a leheto legkisebb mdrt6kben terhelje, illetve a krimyezet
terhel6se 6s igdnybevetele cscikkenjen;
b) biztositsa a keletkezo hullad6k mennyis6gdnek 6s minos6g6nek megfelelo kezel6s6t,

haszno sit6s iLt, ertalmatl anit6s6t.

2. $ (l) K6mes Kcizs6gi Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete ak,zszolgrlltat6s k<jr6be tartoz6
hullad6k rendszeres 6sszegytijt6s6rol, elsz6llitiis5r6l, kezeles6rol 6s iirtalmatlanitiis6r6l k<itelez6
helyi k<izszolgriltat6s ridrin gondoskodik.

(2) A kdtelezShelyi kcizszolg6ltatris K6mes kdzsdg egdsz kozigazgatrisi teriilet6re kiterjed.
(3) A k<izs6g kozigazgatiisi teriilet6n l6vo valamennyi ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi

k6zciss6ge, hasznSl6ja, kezeloje (a tov6bbiakban egytitt: ingatlanhasznii6) az ingatlanon
keletkez5 telepiildsi hulladdk cisszegytijt6s6rol, elsziillit6s6r6l, iirtalmatlanit6srlr6l az e rendelet
szerint szervezettkdtelezo kozszolgiitat6s igdnybevdtele ud6n kriteles gondoskodni.

4. A rendelet eloir6sai nem vonatkoznaka vesz6lyes hullad6kokra 6s a foly6kony hullad6kra.

5. A nem termdszetes szem6ly ingatlanhasznil6 ahiatartisihulladdkhoz hasonl6 hullad6k reszlt
kepezb ve gye s hullad6kot a kdzszolgirltat6nak krite le s 6tadni.

2.

A teleptil6si hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgriltat{s elkitis6nak rendje

3.$ (1) Az dnkorm6nyzat kdzigazgatisi teriilet6n a hullad6k begyrijt6s6t, sziilitilsifi,
kezel6s6t a Del-Kom Nonprofit Kft. v6gzi, a Mecsek-Driwa Hullad6kgazd6lkoddsi program
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eszkdz- 6s l6tesftm6nyrillomriny6nak ig6nybevdtel6vel.

(2) A rendelet 6rtelmez6se sor6n a hullad6kr6l sz6l6 2012. dvi CLXXXV. tdrv6ny (a

tov6bbiakban: Htv.), valamint a hutlad6kgazd6lkod6si kozszolgitltatis vegz6s6nek feltdteleirol

sz6l6 38512014. (XII.3l.) Korm. rendelet (a toviibbiakban: HkL), az egyes

hullad6kgazdrilkod6si l6tesitm6nyek kialakit6s6nak 6s iizemeltet6sdnek szabiiyairol sz6l6

24612014. (IX. 29.) Korm. rendelet, 6s az egydb kapcsol6d6 jogszab6lyok fogalom-

me ghatdr oz6sait kel I alkalmazni.

4. $ (1) A hullad6kgazd6lkod6si kcizszolg6ltat6s ig6nybev6tele az cinkormSnyzat es a

kozszolgrlltat6 kdzott l6trejott kdzszolg6ltat6si szerzod6sben meghatitrozott gyakoris6gnak

megfeleloen kdtelezo.

A sz6llit6s m6dj6r61 6s idej6rol az igdnybevevot a ktizszolg|ltat6 ir6sban vagy kdzzdtdtel

ritj6n t6jdkoilatja, rigyszint6n az iinnepnapi sz6llitris rendj616l is.

(2) Az ingatlanhasznii6 a teleptil6si vegyes hullad6kot a mell6kletben szerepl6 szabv6nyos,

az ingatlanhasznii6nful keletkezo hullad6kmennyis6gnek megfelelo m6retti gyrijtoed6nyben

gy iij ti, melynek haszniiata kdte lez6.

Az ingatlanhaszndlo a teleptil6si vegyes hullad6k gyrijt6s6re szolg6l6 gyrijtSed6ny iirtartalm6t

a sz6llitrisi gyakoris6g 6s a Hkr.7. $-6nak figyelembe v6tel6vel vilasilja ki. A Hk.7. S (1b)

szerinti rgazolilst a J egyzo adja ki.

Az ingatlanhasznillo a rendszeresen haszn6lt tipused6ny urm6ret6ben bekovetkezo v6ltoz6st 8

napon beltil k<iteles a kozszolgiitatohoz ir6sban bejelenteni.

(3) A gytijtoed6ny beszerz6se, javit6sa, p6tl6sa az ingatlanhaszn6l6 kdtelezettsdge. A

lakoss6gi 6s gazd6lkod6 szervezetr gy$toed6ny lehet saj6t tulajdonri, yagy akozszolg6ltat6t6l

b6relt.

5. g Sziinetel a szolg6ltat6s ig6nybev6tele a bejelent6stol sz6mitott legfeljebb 1 6v

idotartamra, ha az, ir6sbeli kdzszolg6ltatSsi szerzdd6ssel rendelkezd ingatlanhasznilo ket

napt6ri h6napn6l hosszabb ideig az ingatlant dletvitelszertien nem haszn6lja, 6s az i.iresedds

v6rhat6 idotartam6t elozetesen ir6sban leadott nyilatkozattal bejelenti a kcizszolg6ltat6nak. A

sztneteltet6sre vonatkoz6 igenybejelent6s megism6telheto. A bejelentdsbe foglaltak

val6s6gtartalm6t aK1zszolgiitat6 ellenorizni jogosult. Haazingatlan a sztineteltet6si id6tartam

lejirta el6tt fjra lakott6 v61ik, annak t6ny6t az ingatlanhasznirl6 ktiteles legal6bb 3 nappal

kor6bban a Kozszolg6ltatonak bejelenteni.

A szi.ineteltet6sre vonatkoz6 igdnyt legal6bb nyolc nappal a sztinetel6s kiv6nt kezdo idopontja

elott, azingatlanhasznill6 irdsban koteles bejelenteni akozszolgilltat6nak.

6.$ (1) Ahifiartitsban keletkezo, a gytij6ed6ny mdret6t meghalado, nagyobb m6retri tittgy,

birtor 6s egy6b hullad6kk6 v6lt ing6s6g elsz6llit6s6ra 6vente legal6bb egy alkalommal

lomtalanit6si akci6t kell szervezni. A lomtalanit6st a kcjzszolg6ltat6 vegzi. A gytijt6s hely6r6l,

idopontj616l, a helyben szok6sos m6don, a lakoss6gotti$ekoztatni kell.

(2) Lomtalanit6s keret6ben kozteriiletre nem helyezheto ki:

a) 6pit6si 6s bont6si hullad6k;

b) gumiabroncs hulladdk;

c) g6pj6rmri roncs,
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az ipar, mezbgazdasiig vagy szolgitltatitsi tev6kenys6g sor6n k6pz6d<itt hullad6k;
vesz6lyes hulladdk;
hflnartisokban keletkez6 vegyes hullad6k;
elki.ilcinitetten gytijtritt papir, mrianyag 6s fem hulladdk;
kerti hullad6k.

3.

A telepiil6si hullad6k elszr{llitf sa

7.$ (1) A hulladdk sziilitirsirt rigy kell elvdgezni, hogy a koztenilet ne szennyeziidjon.
kiizszolgiitat6 kdteles az iltala okozott szennyezod6st haladdktalanul elt6volitani.

(2) A kar6csonyi tinnepek ut6n a fenyof5k k<iztertiletrol tiirt6n6 elsziillitris6r6l a
kdzszolg6ltat6nak kell gondoskodnia. A lakossrig a fenyofitkat a hullad6kgyrijt6 eddnyek
mellett helyezheti el legkds6bb, minden 6v janurir l4-ig.

8. $ (l) Az ingatlanhasznril6 a gyrijtoedenyt a Hk. 5. $-a szerinti m6don tartja, azt a
kciztertiletre csak a begytijt6stmegelozo napon 18.00 6ra utan, a begyrijt6s napj6n 6.00 6rriig
helyezheti ki, 6s art a begyrijt6s napjrin kdteles a koaediletrol bevinni. A k6zszolg6ltat6
hullad6kgytijto ed6nyek tirit6sdt a begyrijt6si napokon reggel hat 6s este hrisz 6ra kdzcitt vegzi.

(2) Amennyiben a gytijtded6ny ingatlanon tdrt6no t6rolilsa nem lehets6ges, rigy az
ingatlanhasznilo a gyrijtoed6ny kdztertileti trlrol6silra kriteles az cinkorminyzattal a k<iaeriilet
t6ritd smente s haszniila tirr a szer zodd st kdtni.

(3) A gytijtoeddny kciztertiletre csak z6rt fed€llel helyezhet6 ki. A kdzteriiletre kihelyezett
gyrijtoeddny nem lehet s6rtilt 6s piszkos. A gytijtoeddny 6s kdzvetlen kornyezet6nek tiszt6n
tartiisa az ingatlanhaszniio k<itele ssd ge.

(4) A hulladdk elsziillit6sa cdlj6b6l kihelyezett gytijtoed6ny fedeldnek a koztertilet
szennyezes6nek elkertildse 6rdekdben lecsukott 6llapotban kell lennie. A hulladdkot a
gytijt6ed6nyben rigy kell elhely ezni, hogy az, az eddny mozgatisakor 6s iiritdsekor ne
sz6r6djon, valamint a gepi iiritdst ne akaditlyozza.

(5) A kihelyezett gytijtoeddny nem akaddlyozhatja a jdrmti 6s gyalogos forgalmat 6s
elhelyezdse egy6bk6nt sem jarhat baleset vagy k6rokoz6s veszdly6nek eloidezes6vel. Az
ingatlanhasznillo az ingatlanin tirolt gytijtoed6nyt rigy helyezi el, hogy althoz 6llatok vagy
illetdktelen szemdlyek ne f6rjenek hozzit.

(6) A t6rol6ed6nyben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (fon6 hamu, mar6-, mfrgezb
anyag,6llati hulla, folydkony vagy befagyott zsirad6k, gyril6kony vagy robban6anyag, ko ds
6piilettdrmel6k, nagyobb terjedelmti, srilyir tdrgy, stb.), amely veszelyeztetheti a
hullad6kszilllit6ssal foglalkoz6 alkalmazott eg6szs6g6t, vagy megrong6lhada a
gyrijt6berendezdst, illetve ilrtalmatlanit6sa soriin veszdlyertetheti a kdrnyezet6t.

(7) Ha a t6rol6ed6ny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely cisszetcim<irddritt vagy
befagyott, vagy a benne l6vii hullad6kot rigy dsszepr6selt6k, hogy emiatt a t6rol6ed6nyt az

d)

e)

0
s)
h)
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el6irt m6don kitiriteni nem lehet, ahasznillo koteles a visszamaradt hullad6kot fellazitani 6s a

trlrol6ed6nyt haszn6lhat6v6 tenni.

(S) A gyrijtoed6ny tisztit5sa sziikseg szerint, de legal6bb 6vente k6t alkalommal a

gyujt6ed6ny tulajdonos6nak k<rtelezetts6ge.

4.

Az ingatlanhasznr{l6kra vonatkoz6 rendelkez6sek

9.$ (1) A kozszolg6ltat6s ig6nybev6tel6vel az ingatlanhasznillo 6s a kozszolg6ltat6 kdzott a

Ptk. kozszolg6ltatSsi szerzod6sekre vonatkoz6 szabtiyai szerinti szerz6d6ses jogviszony j<in

l6tre. A szerzodes ir6sba foglal6s6n kiviil a jogviszonyt a kozszolg6ltat6s igdnybev6tel6nek

t6nye, illetve a kozszolgirltat6 rendelkez6 sre 6ll6sa i s l6treho zza.

10.S (l) Az ingatlanhaszn6l6 kdteles a telepi.il6si hullad6kot a sz6llit6si napon reggel 6 6rdrg a

kdzszolgiitat6 rendelkez6s6re bocs6tani.

(2) A tiirol6eddny mell6 hullad6kot elhelyezni csak a kcizszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett,

jelzessel ell6tott mtianyag zs6kban lehet. A jelzett zsitk 6ra tartalmazza a telepiil6si hulladdk

elsz6llit6s6nak, kezel6s6nek 6s 6rtalmatlanit5s6nak k6ltsdgeit.

(3) Ha a kozszolgiitat6 alkalmazottai meg6llapitjik, hogy a tSroloedenyben a 8.$ (6)

bekezd6sben megieldlt anyagot, tirgyat helyeztek el, vagy az tilltoltott, a kiiirit6st jogosultak

megtagadni. A kitiritds megtagad6s6r6l a kozszolgiLltat6 az ok feltiintet6s6vel drtesiti az

ingatlanhas zn6lot. Az emiatt el nem sz6llitott hullad6k elsz6llit5s6rol az ingatlanhaszndl6

koteles gondoskodni.

@) Az ingatlanhasznii6nak t6len, sztiksdg esetdn a t6rol6hely 6s az rittest kozott legal6bb 1

m6ter sz6les ttlir6t kell ldtesitenie, azt a h6tol meg kell tisztitania, sikoss6gmentesitesre

alkalmas anyaggalfelsz6rni, hogy a hullad6kgyrijto ed6ny mozgatisa akad6lyba ne iitk<jzzon.

11.$ Ha a gytijtoed6ny i.irit6se azingatlanhaszn6l6k hibAj6b6l marad el, akkor az tirft6sre csak

a kcivetkezo szrillit5si napon keriil sor.

12.$ (l) Amennyiben azingatlan tulajdonosi, haszn6lati viszonyaibanviitozils ktjvetkezik be,

az fj tulajdonos, vagy hasznti6 a korSbbi tulajdonossal, haszn6l6val egytittesen k<iteles a

viitozits t6ny6t azt$hasznlil6 adatainak megjeldles6vel 15 napon beltil ir6sban bejelenteni a

Kozszolg6ltat6nak. A v6ltoz6s bejelent6s6vel egyidejileg az rij tulajdonos, haszn6l6 6s a

K6zszolg6ltat6 k6z6tt a kdzszolgiltat5si szerzod6s l6trej6n. Ennek a bejelent6snek a

megt6tel6ig akozszolgitltat5si dijat akor6bbi ingatlanhaszn6l6 kdteles megfizetni.

(2) Az ingatlanhasm6l6 koteles a kozszolg6ltatasi szerzodes (1) bekezd6s6ben nem

emlitett elemeiben bekdvetkezett viitozbst a Kdzszolg6ltat6nak bejelenteni. A

szerzoddsm6dosit6s a Kdzszolg6ltat6nSl irdsban Yagy az tigyfdlszolg6laton sz6ban

kezdemeny ezheto. A szerzod6sm6dosit6st ir6sba kell foglalni. A v6laszthat6 szabv6nyos

t6rol6ed6nyekre vonatkozo szerzod6smodosit6ssal egyidejtileg az ingatlanhaszn6l6 ktiteles

gondoskodni a tarol6ed6ny lecser6l6s6rol
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5.

A gazdflkod6 szervezetekre vonatkoz6 rendelkez6sek

13.$ (1) A gazd6lkod6 szervezetek kotelesek a keletkezett telepi.ildsi hullad6kaikat a
lakossrigi hullad6kokt6l elktilcinftetten gytijteni, 6s a hintart6si hullad6khoz hasonl6 hullad6k
reszet kepezb vegyes hullad6kot kotelez6en a kdzszolg6ltat6nak iitadni, fiiggetleniil a v6,gzett
tevdkenysdg j ellegdt6l

(2) A gazdiikodo szervezetndl, intdzmdnyekn6l keletkezo telepiildsi hullad6k
osszegytijt6serol, megfelel6 m6retti gytijtSed6ny beszerzeserbl, vagy b6rletdrol 6s
elsz6llit6srir6l, a kozszolg6ltat6val kdtott szerzodes alapj6n az ingatlanhaszniio koteles
gondoskodni. A gazdrilkod6 szervezetekn6l keletkezo teleptil6si hullad6k lakoss6gi ed6nybe,
illetve m6s int6zm6nyekkel illetve lak6k<jz0ss6gekkel kriz<is ed6nyekben nem helyezheto el.

(3) A kozszolgilltat6 6s a gazdflkodo szervezet a kdzszolg6ltatris hatiiya al6 tartozd hulladdk
tekintetdben ki.ilcin szerzod6st is kcithet, ide6rtve a soron kivtili lomtalanit6st, az elkiilcinitetten
gyrij tott hulladdk-cisszetevok begytijt6sdt.

6.

A kiizszolg 6ltat6ra vonatkozri rendelkez6sek

14.$ (1) A kcizszolgiitato a rendelet hatiiya al6 tartozo ingatlanon keletkezett hullad6kot e
rendeletben foglaltak szerint kciteles rendszeresen elsz6llftani a kijel6lt hulladdkkezelo
letesitmdnybe, illetve annak kezel6s6rol, itrtalmatlanft6srir6l m6.s, a szakmai kdrnyezetvddelmi
szab6lyokat megtart6 m6don gondoskodni.

(2) A lakoss5g reszere nyirjtott k<izszolgtlltat6s keret6ben a kariicsonyi id5szakot kcivetoen
az tirit6si napon a tiirol6ed6nyek mell6 kihelyezett, hullad6kkd viit kar6csonyf6k szervezett
gytij td sdrol 6 s el szril I it6siir6 I a Kozszolgitltat6 tdrit6 smente sen gondo skodik.

(3) A lomtalanit6s idopontj6r6l, valamint teriileti feloszt6siirol akozszolg6ltat6 honlapj6n
ds kcizlem6ny ritjrin 6rtesiti a lakoss6got.

A gazdiikodo szervezetek r6sz6re a lomtalanit6st ktilon megrendel6s alapj6n tdrit6s ellendben
v e gzi a kdzszolgiitato.

(4) A Kcizszolg6ltat6 koteles a t6rol6ed6nyek kii.irit6s6t kim6letesen, az elvdrhato
gondoss6ggal vegezni.

(5) A t6rol6ed6nyben okozott ktirokat aKdzszolgiitat6 t6rit6smentesen kciteles kijavitani,
amennyiben a kiirokoz6s neki felr6hat6 okb6l kcivetkezik be. A Kiizszolgitltat6nak az ebbbl
ered6 karbantart6si munk6k, valamint a javit6s idotartam6ra helyettesft6 t6rol6edenyt kell
biaositania. Amennyiben a karokoz6s nem r6hat6 fel aKozszolgSltat6nak, ahaszndlhatatlar:rrri
vrilt t6rol6eddnyek javit6sa, p6tl6sa, illetve cserdje az ingatlanhasznitlotterheli.

7.

A kiizszolgdltatris dija
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15.$ (1) A telepiil6sre vonatkoz6 k<izszolg6ltat6s dijat az dnkorm6nyzat havonta

egydsszegben fizeti meg.

(2) A kdzszolg6ltatrisi dij az egysegnyi dijtdtel es M tirit6si gyakoris6g ffilagszilmdnak

szorzata.

(3) Nem tagadhatja meg a kozszolgiitat6si dij megfizet6sdt az, aki a teleptil6si hullad6kkal

kapcsolatos k<itelezetts6geit nem teljesiti, felt6ve, hogy a k<izszolgiltat6 szitmira a

kozszolgiitat6st felaj 6nlja, illetve a kozszolg6ltat6s teljesit6s6re vonatkoz6 rendelkez€sre

iililshttgazo\a.

(4) Nem tagadhat6 meg a dij fizet6se,ha aKozszolgiitat6t a kozszolg6ltatris nyrijt6sttban az

idoj6r6s, vagy m6s, a Ptk. szerinti elhSrithatatlan ok akadiiyoila, 6s a Kozszolgiitato az

akadiiy elh6rul6s6t kovetoen a leheto legrdvidebb idon beltil p6tolta mulaszt6s6t.

Elh6rithatatlan oknak minosi.il tov6bb6 az is, amikor a Kozszolgitltato a t6rol6ed6nyt a

rendszeresitett j rlrmuv6vel onhibfj 6n kiviil nem tudj a megkdzeliteni

8.

A telepiil6si hullad6k elkiiliinitett gyiij t6se

16.$ (1) A teleptil6si papir-, i.iveg-, mtianyag, fdm- 6s zdldhullad6kot a vegyes hullad6kt6l

elkiilonitetten kell gyrijteni. Az elkiildnitetten gyrijtott papir-, f6m-, 6s mtianyag hulladdkot

tartalmaz6 gyrijtoeddnyben zoldhullad6kot 6s iiveghulladekot elhelyezni nem lehet.

(2) Az elktil6nitetten gyrijtott hullad6kot a kozszolg6ltat6 hullad6kgytijto szigeteken 6s

hullad6kgytij to udvarb an v eszi itt.

(3) Az ingatlanhaszniio a zoldhullad6k komposzt6l6s6r6l elsosorban saj6t ingatlandn

gondoskodik.

(4) Elhaszn6l6dott gumiabroncsot, lakk- 6s fest6kmaradvhnyt,6tkez6si olajat, f6radt olajat,

ncivdnyvedo szereket, akkumulStort 6s szixazelemet, mrianyag-, tiveg-, papfrhulladdkot,

f6nycsovet, izz6l6mpi$ 6s lomot engeddllyel rendelkezo hullad6kgytijto udvarban lehet

elhelyezni.

9.

Zir6 rendelkez6sek

17.$ (1) A rendelet a kihirdet6se napjdn l6p hat6lyba.

(2) A rendelet kihirdet6ser6l a helyben szokdsos m6don a jegyzo gondoskodik-

(3) A rendelet hat6lybal6p6s6vel egyidejuleg hatiiydt veszti az onkorm6nyzat a

hullad6kgazd6lkod6si feladatokr6l sz6lo lll2O}2.(XIL2l.) rendelete 6s annak valamennyi

m6dosit6sa
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Zirad6kz

A rendelet 2016.jrilius 01. napj6n kihirdet6sre kertilt.

http ://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp:eh5 eg0ed5 dr4eo9dtSee I e...
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